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Weber Beton reparatie  

• Universeel toepasbaar binnen en buiten.
• 2 - 50 mm laagdikte
• Snel belastbaar.

 
Weber Beton reparatie is een veelzijdig toepasbare reparatiemortel voor het repareren van wanden en vloeren. De 
reparatiemortel heeft een hoge hecht- en druksterkte. Hierdoor is Weber Beton reparatie geschikt voor het repare-
ren van o.a. betonnen wanden, balkonplaten, betonranden en ruw metselwerk. Mortel om zowel binnen als buiten te 
repareren. 

Toepassing 

Weber Beton reparatie is een universele mortel, met een zeer hoge hecht- en druksterkte. De reparatiemortel is 
daardoor bij uitstek geschikt voor constructieve reparaties en het plaatselijk herstellen van betonnen wanden, balkon-
platen, betonranden, ruw metselwerk etc. Weber Beton reparatie kan worden toegepast in laagdiktes variërend van 2 
tot 50 mm. Voor beton reparaties binnen en buiten. 

Leveringsvorm 

Doos à 2 kg 

Product eigenschappen 

Weber Beton reparatie is een universele, standvaste reparatiemortel geschikt voor het repareren van wanden en vloe-
ren. De reparatiemortel heeft een supersterke hechting aan beton en is snel belastbaar. Universeel toepasbaar voor 
binnen en buiten. Laagdikte van 2-50 mm.      

Kleur 

Grijs     

Gereedschap 

mengemmer, boormachine met roerspindel en troffel.     

Verbruik 

2 kg droge poeder, aangemaakt met 260 ml water, geeft Ca. 1,1 liter specie.    

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding
Verwijder alle loszittende delen en maak de ondergrond goed schoon. Als er (wapening) staal in het zicht komt 
tijdens het reinigen van de ondergrond dan moet u deze goed ontroesten en eventueel behandelen met een 
wapeningsprimer. Voor het aanbrengen van de Weber Beton reparatie de ondergrond eerst goed voorbevochtigen 
met water. Zorg ervoor dat er geen water op de ondergrond blijft staan.
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Aanmaken
Voor alle reparaties geldt een max. dosering van 260 ml leidingwater op 2 kg. Weber beton reparatie. Giet 220 ml 
water in de mengemmer en voeg tijdens het mengen de 2 kg droge mortel toe. Meng de specie gedurende 1 minuut 
met een boormachine met de roerspindel in een laag toerental. Voeg daarna het restant van het water toe aan de 
specie en meng gedurende 2 minuten tot een klontvrije specie ontstaat. Zet de specie met de troffel handmatig nog 
een keer om. Gebruik nooit meer water dan maximaal is voorgeschreven.

Verwerken
Weber Beton reparatie is bij 20°C ca. 20 minuten verwerkbaar. Neem met de troffel wat specie en zet deze met een 
duwende en licht strijkende beweging op de te repareren plaats. Verwerk zoveel specie zodat het gat of de scheur 
helemaal vol is geduwd. Nadat de specie is aangetrokken, kunt u het oppervlak afwerken met een schone en iets 
vochtige troffel.

Afwerken
Bescherm de mortel direct tegen snel uitdrogen door het af te dekken met plastic of licht te bevochtigen met 
water (nevel). Wilt u een grof oppervlak dan kunt u de glad afgewerkte specie direct met een vochtige handveger 
naborstelen.

Aanvullende informatie
Reinig gereedschap en handen direct na gebruik met water en zeep.

    

Technische informatie   
• Samenstelling: zand- cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven die de verwerkbaarheid 

verbeteren.
• Korrelgrootte: < 0,7 mm                     

Houdbaarheid 

Houdbaar en chromaatarm tot 24 maanden na productiedatum in de originele en ongeopende verpakking. 

Let op 

• De mortel kan na ca. 2 uur licht belast en na 1 dag volledig belast worden.
• Afwijkende temperaturen kunnen het bindingsproces beïnvloeden.
• Niet onder 5°C verwerken en de eerste dagen beschermen tegen vorst. 

Tips 

Een grof oppervlak krijg je door het glad afgewerkte oppervlak direct met een vochtige veger of spons na te strijken.

Weber Beton reparatie  
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